Studený máj, ve stodole ráj…
(květen 2017)
Většina národa přežila svatojakubskou noc a reje čarodějnic ve zdraví,
ani hasiči se tolik jako vloni nezapotili, a nastal květen, poetický máj, Máchův
lásky čas a čas studentských majálesů. Každý po svém jsme si užili první
májový den, oslavu téměř 130letého Svátku práce, který k nám přišel
z Ameriky. V dnešní době globální nezaměstnanosti, kdy je třeba si práce vážit,
je jeho oslava aktuálnější než za socialismu, kdy bylo právo na práci zakotveno
v Ústavě, kdy musel každý povinně pracovat, mít razítko zaměstnavatele
v občanském průkazu a kdo nepracoval, byl honěn orgány jako příživník.
V Praze a ve většině měst proběhl 1. máj v poklidu, jen v Brně, moravské
metropoli, na Moravském náměstí a Náměstí Svobody v centru města válčili
pravicoví extremisté se svými odpůrci a policejními těžkooděnci. Je pravicovým
extremismem, když někdo brání proti imigrantům svůj národ, svou vlast, své
území? Socialistický internacionalismus a kapitalistická globalizace pokřivily
pojmy jako národ, národní hrdost, vlastenectví, patriotismus, které dostaly
neadekvátní nálepky. Vlastenectví a patriotismus nejsou nacionalismus.
Americký prezident D. Trump podnikl spanilou jízdu po pro USA
klíčových zemích: Saúdské Arábii, Izraeli a Vatikánu a jednal s jejich
představiteli. Doprovázela ho manželka Melanie a dcera Ivana s manželem.
Podle Trumpa by se měl arabský svět spojit v boji proti terorismu. Stihl také
navštívit Brusel, jednat s představiteli EU a NATO i vyhodit šéfa FBI J.
Comeyho za velkou iniciativu v pátrání po ruském vlivu v amerických volbách a
politice. Rusko a jeho politika je neustále jablkem sváru mezi Evropou a USA i
mezi evropskými zeměmi vzájemně; každý má na to, i vlivem historických
zkušeností, jiný pohled a názor. Trumpova exmanželka Ivana nepovede
americké velvyslanectví v ČR, jak se spekulovalo. Velvyslancem USA bude S.
King, příznivec evropských radikálních kruhů. USA se rozhodli poslat zbraně na
pomoc Kurdům, čímž naštvali turecké vedení v Ankaře a v New Orleansu řádili
ikonoborci. Z podstavce tam zmizela socha konfederačního prezidenta Jefferona
Davise jakožo symbolu americké rasistické a otrokářské minulosti. Podobné
ikonoborce jsme měli i u nás! Po vzniku samostatné ČSR ničili morové sloupy,
pomníky habsburských panovníků a vojevůdců (Radetzky), prý připomínky
nenáviděné habsburské nadvlády, posléze jim podobní ničili pomníky
Masaryků, pak zase jiní (někdy i ti stejní) Leninů, Stalinů a Gottwaldů. Pak se
zase pomníky některým znovu stavěli či budou stavět (Masaryk, Maria
Theresia) a tak pořád dokola. Holt, každá doba si žádala své oběti, umění
neumění, kultura nekultura, kulturnost nekulturnost. Ikonoborci žili v každé
epoše. Už ve středověké Byzanci bojovali v 9. století uctívači ikon, svatých
obrazů (ikonoduloi) s ničiteli ikon, obrazoborci (ikonoklastoi). Hodno
zapamatování, zvítězili uctívači ikon.
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Zatímco do čela jednání o brexitu se postavila sama britská premiérka T.
May(ová), a půjde o tvrdý boj s EU, britský princ Philip, manžel královny
Elisabeth (Alžběty II.) se rozhodl v 96 letech odejít do důchodu a neplnit už své
„princovské“ povinnosti. Svatba Pippy Middleton(ové), sestry vévodkyně Kate,
za finančníka J. Mathewse se stala událostí roku. Sebevražedný islámský
terorista S. Abedi, který se radikalizoval a mstil za smrt přítele, řádil
v Manchesteru na koncertu pro mladé, kde zabil 22 posluchačů a 75 zranil,
z toho 23 těžce. Leží v nemocnicích, kde je navštívila královna. Británie
vyhlásila kritický stav ohrožení a podpořila ji řada států. Londýnské letiště
Heathrow bylo mimo provoz, vypadl elektronický systém British Airways.
A jak dopadlo druhé kolo prezidentských voleb ve Francii? Po poslední
ostré televizní debatě M. Le Peno(ové) a E. Macrona vyhrál francouzské
prezidentské volby s 66% hlasů Macron, bývalý ministr hospodářství. Stal se
nejmladším, 39letým prezidentem Francie, s nejstarší 64letou manželkou, jeho
někdejší učitelkou Brigitte, která se stala obětí útoku médií. Není divu, kozí
nohy v sukni nad kolena a na vysokých podpatcích nebyly ke koukání. První
dáma by měla být v garderobě střídmější, už jí není dvacet. Volební vítězství se
velkolepě slavilo v Louvru a Macronovi gratulovali představitelé evropských
států, USA i Marine Le Pen(ová), která dostala jen 44% hlasů. Macronovo
vítězství je Pyrrhovo, protože tradiční francouzské politické strany selhaly. Byla
to volba mezi menším a větším zlem. Bude lepší než jeho předchůdce Hollande?
Jak se ukazuje, Francie bude patrně ve vleku Německa a politiky kancléřky A.
Merkel(ové); tam se totiž nový prezident vypravil na státnickou návštěvu
nejdříve. Jako ve středověku, vzdát hold římskému (německému) císaři!
Macronovým politickým heslem bylo heslo Velké francouzské revoluce Liberté,
égalité, fraternité,1 ta však přivedla podle některých názorů Evropu koncem 18.
století na scestí, když nahradila zaužívaný a v některých evropských státech
dodnes fungující royalismus revolučním marasmem. Její důsledky nese Evropa
dodnes stejně jako důsledky jiných revolucí (VŘSR) a dlouho ponese i následky
neřízené imigrace. Macron chce zajistit bezpečnost Francouzů, prosadit některé
reformy, ale bez podpory francouzského parlamentu to půjde ztuha. A tak jeho
prvořadým úkolem bude získat v nadcházejících volbách většinu. Jde na to
chytře, předsedou vlády jmenoval poslance pravicových republikánů, E.
Philippea.
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Liberté, égalité, fraternité = „Volnost (svoboda), rovnost , bratrství.“
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Ach, ty turbulence. Bojíte se létat kvůli nim? Překvapily pasažéry
Boeingu 777 Aeroflotu na cestě z Moskvy do Bankoku 40 minut před přistáním.
Byly tak silné, že se řada lidí vážně zranila. Co měli piloti na práci a proč
pasažéry nevarovali, aby se připoutali? V Moskvě proběhla za přítomnosti
prezidenta V. Putina vojenská přehlídka na počest Dne vítězství, který Rusové
slaví 9. května. Španělská policie zadržela tři stoupence Islámského státu a
teroristická skupina z Nigérie Boko Haram propustila na svobodu 82 dívek
z 300 unesených před třemi roky. A hackeři zase řádili v celém světě a svými
kybernetickými útoky ochromili spoustu počítačů, těch životně důležitých i těch
méně významných, zablokovali je a za odblokování chtěli výkupné. Prý
hackerský útok přišel z diktátorským režimem decimované Severní Koreje,
která neustále zkouší nové rakety, neúspěšně i s úspěchem, čímž ohrožuje
bezpečnost v makrorergionu jihovýchodní Asie, stává se jedním z ohnisek
potencionální světové války a tak se proti ní bouří Jižní Korea, Japonsko, Čína,
Rusko i USA, které mají v inkriminované oblasti vojenské základny. Alespoň
někdo vydělal na uprchlících, migrujících z Afriky do Evropy: italská maffie
(včetně šéfa místní Charity a faráře), která profitovala z uprchlického tábora
v Kalábrii. Policie členy gangu pozatýkala. Podle sdělení BISu byl Islámský stát
vloni podpořen také penězi z ČR a přes Prahu putovali i drogy pro džihádisty,
zadržené ve Francii. K Římu jako k Praze se stahují divočáci, které lákají
neuklizené odpadky v ulicích. Brazilci zase protestovali a chtěli sesadit
prezidenta M. Temera, který má za sebou korupční skandál. A nelezte na Mont
Everest, je to nebezpečné, hora si vyžádala už pět lidských životů. A opatrně v
Egyptě, kde křesťanští Koptové jeli s rodinami na pobožnost do kláštera sv.
Samuela a jejich autobus byl napaden střelbou islámských teroristů. Obětí bylo
29. Srí Lanku zasáhly rozsáhlé povodně a sesuvy půdy, které si vyžádaly 164
mrtvých, další byli zraněni nebo jsou pohřešování, pomoc přišla z Indie, a
cyklon Mora se blížil k Bangladéši. V Afghánistánu zemřelo při teroristickém
útoku v Kábulu 49 osob a v Moskvě po orkánu 11 lidí a přes 100 bylo zraněno.
Rusové stáli frontu na relikvie sv. Mikuláše, ochránce Ruska, vystavené v
pravoslavném chrámu a přivezené do Moskvy z italského Bari. Zatímco ruský
prezident V. Putin jednal ve Francii s novým prezidentem Macronem, projížděl
se po Versailles a navštívil pravoslavný chrám, nedávno otevřený v Paříži, jeho
stoupenec, moskevský patriarcha Kirill, hlava ruské pravoslavné církve, se
postavil proti sňatkům homosexuálů, rozvracejících mravně člověka, a jejich
povolení na Západě přirovnal k nacistickým zákonům a k apartheidu. Na Sicílii
v Taormině se konal summit skupiny světových ekonomik G7 za přítomnosti
prezidentů a předsedů vlád, včetně D. Trumpa a A. Merkel(ové). Trump
kritizoval Němce, že platí a přispívají do NATO méně než USA, ale německá
armáda má jiné starosti, zkouší nové, těhotenské uniformy pro těhotné vojačky.
Evropa se bude muset, holt, spoléhat více na své vlastní ozbrojené složky než na
pomoc USA. Na Slovensku chtěli zrušit krajně pravicovou, nicméně občany
zvolenou parlamentní Kotlebovu Lidovou stranu Naše Slovensko. Establishment
honí strany na pravici demokracie nedemokracie a „vláda lidu“2 tak dostává na
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Termín „demokracie“, tj. „vláda lidu“, pochází z řeckého substantiva, podstatného jména ho
démos, tj. lid, a verba, slovesa kratein, tj. vládnout.
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frak. I český Úsvit a podobně se profilující, teroristickým imigrantům
nepřátelské strany na pravici s vlasteneckým programem, šikující se pod
vlasteneckým praporem mají problémy a nemají v Čechách na růžích ustláno.
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Začal hon na ministra financí A. Babiše a honba dosáhla v květnu
vrcholu. Lid byl krmen různými dezinformacemi, které přiživovali nejen jeho
koaliční partneři, ale i opozice. Premiér B. Sobotka nevydržel handrkování a
požadoval po Babišovi odchod z ministerského postu kvůli jeho nákupu
nezdaněných korunových dluhopisů Agrofertu, údajně nedostatečnému
vysvětlení transakce i kvůli zneužívání médií a informací. ANO se vyjádřilo, že
si Babišův odchod z vlády nepřeje, podpořilo ho a naopak požadovalo odchod
Sobotky, kterého navíc stejně jako davy lidí rozladilo, že Babiš dokázal vyjednat
u telefonního operátora T-Mobile levnější tarif pro své úředníky na ministerstvu
financí a šetřil tak státní kasu. Premiér Sobotka začal politicky lavírovat a mluvil
o své rezignaci. Dostavil se k prezidentovi, chtěl situaci konzultovat, ale Zeman
byl připraven přijmout jeho demisi a se Sobotkou zametl. Prý zaužívaná
zvyklost velí, aby odstoupila celá vláda, tak volala opozice a odpůrci Babiše
v čele s jeho předchůdcem, věčně remcajícím politikem TOP 09 M. Kalouskem,
k němuž se připojila i ODS slovy P. Fialy a KSČM prohlášením V. FIlipa. Ale
kolik věcí je v tomto státě právně a věcně špatně vyložených a kolik blbostí je
dlouhodobě uplatňovaných a petrifikovaných! Podle Ústavy může rezignovat
jen premiér a vláda, která je jednou z nejstabilnějších a nejvýkonnějších za
posledních pár let, může fungovat klidně dále. Sobotka nakonec rezignovat na
post premiéra odmítl a podal návrh na odvolání Babiše. Byl to politický kalkul?
Cítil se pevný v kramflecích poté, co opět vyhrál stranické volby a stal se
leadrem ČSSD? Nebo se přepočítal a vlastní stranu neuváženými a zbrklými
kroky několik měsíců před novými volbami do Sněmovny poškodil? Koncem
května by dostala jen 17% hlasů. Babiš není „chlap“ a Sobotka je „zbabělec“,
tak se vzájemně oba častovali. A co s tím, ať rozhodne prezident Zeman. Podle
názoru Hradu bránila odvolání Babiše koaliční smlouva. Zeman sice dostal od
Senátu nůž na krk vyřešit kauzu Babiš do 9 dnů, v mnoha českých a moravských
městech proběhly i protibabišovské a protizemanovské demonstrace, ale prý by
podle Zemana měli odejít oba, Babiš i Sobotka. Nakonec, nechť rozhodne
Ústavní soud. A Zeman odjel na pracovní návštěvu Číny, kam odmítli jet
v souvislosti s vládní krizí a kauzou Sobotka – Babiš někteří ministři za ČSSD
(Zaorálek, Chovanec, Ludvík), o nichž mluvčí Hradu J. Ovčáček prohlásil, že
„na to kašlou“. Možnou nástupkyní Babiše, který však s odchodem z vlády
váhal, byla náměstkyně A. Schillerová, přijatelná pro lidovce, ale Sobotka ji
nechtěl. Nakonec byl pro všechny schůdný a na post ministra financí
prezidentem jmenován navržený poslanec ANO I. Pilný, bývalý zakladatel a šéf
české pobočky Microsoftu, prost Babiše i Agrofertu. Podle Babišova kritika
Kalouska se nic na vedení ministerstva financí nezmění a Babiš, který
požadoval po ministrech, aby ve svých resortech šetřili, ho bude řídit
z Agrofertu. Zatčeno a do vazby bylo vzato 8 osob a celkem 18 lidí bylo
obviněno za úniky informací z policejních spisů, databází a trestních řízení. Jde
o „spolupráci“ policie a podnikatelské lobby, o prorůstání zločinu do státních
struktur. V kauze figuruje D. Rusňák, zeť Schillerové, která předtím působila na
finanční správě v Brně, a sponzor ANO, který však už členství v hnutí ukončil.
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Sjezd KDU-ČSL zvolil (staro)nové vedení s P. Bělobrádkem v čele, proti
němuž kandidoval neúspěšně senátor J. Čunek, a posilou vedení se stal D.
Herman. Proč nekandidoval do čela strany za Moravu vedle Čunka také Jurečka,
když na Moravě je největší členská základna lidové strany a nejvíce jejích
voličů? Sjezd přijal programový dokument „Zodpovědná solidarita“, podle
něhož chce KDU-ČSL pomáhat dětem a rodinám a odsoudil multikulturalismus,
spojený s imigrací. Je to sympatické, protože multikulti ničí domácí i evropské
životní a kulturní hodnoty a kdo chce v ČR a v Evropě žít, musí respektovat
naše a evropské tradice a kulturu. Sjezd také potvrdil volební koalici KDU-ČSL
a STAN. Je to sázka do loterie. Vyjde, nevyjde? Podle průzkumů, ve kterých
vede s převahou ANO před ČSSD, KSČM, ODS a TOP 09, by se koncem
května koalice s 7,4% hlasů do Sněmovny nedostala. A ČSSD hlavou Sobotky,
aniž ctila presumpci neviny, vyškrtla z jihočeské kandidátky bývalého hejtmana
Zimolu, který byl však soudem očištěn, a ne a ne ho tam vrátit. Handrkují se a
chovají jako malé děti.
Kandidátů na prezidenta ČR – vedle známých jmen jako Zeman, Drahoš,
Horáček, Hilšer, aj. – do voleb v roce 2018 zase přibylo. Také premiér Sobotka
by rád za ČSSD navrhl a podpořil M. Štěcha, předsedu Senátu, či L. Zaorálka,
ministra zahraničních věcí. U některých jmen (viz duben) zůstává rozum stát
nad jejich troufalostí ucházet se o tento post i nad jejich volebním programem.
Ano, právo ucházet se o post prezidenta má podle Ústavy každý/á svéprávný/á
občan/občanka ČR starší 40 let, ale měl by to být nejen člověk vzdělaný, ale
především soudný, což mnozí kandidáti/ky nesplňují.
Po příjezdu z únavné návštěvy Číny, kde prezident Zeman jednal
s čínským prezidentem, setkal se s ruským prezidentem V. Putinem, s nímž
vtipkoval o likvidaci novinářů, a účastnil se summitu o Hedvábné stezce,
omilostnil se sedmiletou podmínkou dvojnásobného vraha J. Kajínka
odsouzeného na doživotí, což předem po návštěvě své ženy Ivany ve věznici
avizoval. Prý seděl nevinně a už si dost z trestu odseděl. Potrefeným vstávají
vlasy hrůzou na hlavě, co bude. Sžije se po 23 letech s novým prostředím, bude
se mstít nebo naopak bude terčem útoků? Pro začátek dostal od „ctitele“ tisíc Kč
na oběd a cestu domů a fotografoval se s početnými příznivci, kterých se
pohybovalo kolem věznice několik. Nicméně Kajínek, vděčný Zemanovi za
milost, není žádný chudáček, ale milionář, neboť za film a autobiografickou
knihu dostal honorář. Novináři, sledující Kajínkovo propuštění na svobodu, byli
říční, neboť strávili nejméně 5 dní před rýnovickou věznicí, protože prezident si
s podpisem milosti dával na čas a novinářské bivakování si vychutnával. Kauza
Kajínek prý rozdělila Čechy, polovina mu fandí, polovina si za jeho propuštění
klepe na hlavu a má obavy. Ale proč se poté objevil v Brně, když má fandy
v Čechách?
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Benzin zlevnil, vláda nepadla, ale důvěra v ni stejně jako v prezidenta
poklesla. Vedle odvolaného Babiše podala demisi K. Valachová, ministryně
školství, tělovýchovy a sportu, údajně kvůli Babišovi. Za jejím odstoupením
byly však machinace s dotacemi do českého fotbalu a policií zadržená
náměstkyně M. Kratochvílová, která „nahrávala“ fotbalovému bossovi Peltovi.
Oba jsou ve vazbě, ač finance zatím přiděleny nebyly. Navíc na jejím
ministerstvu „řádil“ NKÚ, který zde našel několik pochybení při přidělování
dotací. Prezident Zeman však s odchodem Valachové nesouhlasil, jednal s ní při
návštěvě Jihomoravského kraje v Brně a prý ať si to do 10.6. rozmyslí. Bude
Pelta opět v čele českého fotbalu? Nebude, protože zkolaboval, byl převezen do
vazební nemocnice v Brně a hned se vyrojili další kandidáti na prvního muže
českého fotbalu. Ať zvolí, koho zvolí, nitkami ze zákulisí stejně bude hýbat
někdo jiný... Navíc byly zpožděny dotace na sport, což mnohým sportovním
organizacím zkomplikovalo život. A v české armádě máme první ženugenerálku L. Šmerdovou, poradkyni náčelníka generálního štábu a náborkyni,
byla i první plukovnicí. Jmenoval ji na Hradě prezident M. Zeman. Politik ODS
J. Zahradil, t.č. poslanec v Bruselu, to kvitoval slovy o naplňování genderové
politiky EU. To je představa Zahradila a ODS o genderových kvótách: 1 žena na
20 či více mužů! TOP 09 se nedostává vhodných kandidátů do nadcházejících
parlamentních voleb, a proto bude opět kandidovat senior strany pan kníže K.
Schwarzenberg, který povede kandidátku v Praze. Inu, lepší Schwarzenberg než
Korte. Šéfka Úřadu pro jadernou bezpečnost D. Drábová skončí jako
zastupitelka Středočeského kraje, protože podle MV a služebního zákona
nemůže jako vysoká státní úřednice zastávat obě funkce.
Kvůli terorismu a bezpečnosti cestujících začali na Letišti V. Havla
v Praze namátkou otvírat kufry bez přítomnosti cestujících. Dostanete ceduli, že
se vám v něm hrabali, a když vám zničí zámek, tak dostanete odškodnění. Ale
kdo má jet na dovolenou nebo na služební cestu s rozbitým a prohrabaným
kufrem a navíc vyřizovat zbytečnou administrativu kolem v podstatě
nedovoleného vniknutí do cizí věci a omezování osobní svobody? Není rekreace
jako rekreace: vyfotíte chráněné vojenské objekty a hned je z vás špión jako ze
dvou českých programátorů počítačových her, I. Buchty a M. Pozlara, kteří si
takto počínali v Řecku na ostrově Limos, kde je vojenská základna a hrozilo jim
vězení za špionáž; byli za nedovolené fotografovaní podmíněně odsouzeni.
Internetová, děti ničící a likvidující hra „Modrá velryba“ prý existuje, tak
usoudila a pravila policie. V zařízení pro imigranty v Balkové u Plzně vypukla
vzpoura, kterou vyvolali Nigerijci, z nichž jeden dostal rozhodnutí o vypovězení
ze země. Policie povstalce, demolující zařízení, zpacifikovala a kolabující
ošetřila. A Tripartita se nedohodla na zvýšení minimální mzdy na rok 2018. Prý
máme jednu z nejnižších, zato však máme malou nezaměstnanost, která by
navýšením minimální mzdy vzrostla. Vedle již zavedeného „kotlíkovného“ si
mohli občané nově vyzvednout „dešťovkovné“, dotace na zachytávání a
používání dešťovkové vody jako užitkové na zalévání, splachování aj.
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Ach, to naše zdravotnictví! Je odrazem Sobotkova a vládního
kapitalismu s lidskou tváří. Solidarita ve zdravotnictví je pěkná věc, ale proč
mají slušní lidé, poctivě pracující a pečující o své zdraví, odvody ze svého platu
na zdravotní pojištění financovat léčení většinou nepracujících alkoholiků a
narkomanů, kterým navíc ještě svými odvody na sociální pojištění financují
různé dávky? Sami pak při potřebě zdravotní péče a zubařského ošetření si
musejí mnohé lékařské zákroky hradit sami, a to i důchodci s malými důchody
za celoživotní poctivou práci. Za socialismu i (kojící) matky a děti musely mít
amalgámové plomby, kapitalismus (čili stát a my všichni svými odvody) jim
zaplatíme bílé, neamalgámové. Ostatní občané, platící zdravotní pojištění a
důchodci, kteří si ho platili po mnoho let celý život, ať si nezávadné bílé, drahé
plomby do zubů zaplatí sami. Což takhle zřídit osobní zdravotní konta, na nichž
by bylo vidět, kolik jsem do systému zdravotního pojištění za celý život
zaplatil/a a kolik (ne)čerpal/a. A podle toho dostávat finanční benefity jako u
pojištění automobilů: nejsem-li dlouho nemocen/á a nečerpám-li finance ze
zdravotního pojištění, čili šetřím finance pojišťovně, má mi pak uhradit vše,
onemocním-li a potřebuji-li lékařskou péči. Proč si musíme na mnoho věcí
doplácet? Od posledního dne května začal platit zákaz kouření, kodifikovaný
tzv. protikuřáckým zákonem, ale jeho odpůrci už vymysleli, jak ho obcházet.
Vědecká humanitně zaměřená instituce AVČR, kde vládne učitelská
diktatura a diktát tzv. vědeckých autorit, prezentujícími se zkostnatělými a
zakonzervovanými názory a výsledky, není pro svobodomyslné a nezávislé typy,
které přicházejí s novým, neotřelým přístupem k řešení odborné problematiky a
jiným pohledem na svět. Odborná úroveň vědecké instituce kopíruje odbornou
úroveň, „vědeckost“ jejích ředitelů, a holt, někde to jde od 10 k 5, od chytrých
ředitelů k hloupým a ještě hloupějším. Místo pěstování individualit pak v takové
instituci vládne kolektivní blbismus a měří se tu dvojím metrem. Někomu Rada
instituce nedoporučí grant, aniž o problematice něco ví, jinému ho doporučí,
aniž v instituci pracuje. Jak se to vedení hodí. A co teprve šikana nevinných lidí
po roce 1989 a vynášení mocí zkorumpovaných osob! A jak může být někdo
předsedou (a členem) Dozorčích rad téměř všech humanitních ústavů? V AV
může!
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Zatímco historik, píšící o dějinách té které slovanské (i jiné) země, se
většinou její jazyk, pokud ho už neuměl, naučí, filolog (nebo jiný „umětel“) si
klidně troufne psát o dějinách té které země, jejíž jazyk vystudoval, aniž však
vystudoval historii jako vědní obor. Historik by si psát filologické knihy a
články nedovolil. A do úřadů, vysokoškolských a akademických pracovišť se
hrnou a cpou nedoukové z druhořadých vysokých škol s pochybnými znalostmi
a s pochybnými tituly (MBA, LL.M. aj.), získanými mnohdy za nehoráznou
finanční úplatu, případně dálkově elektronicky. Jejich kvalifikací je často jen to,
že umí angličtinu někdy lépe než ostatní a tak mnohde mají přednost před
absolventy zavedených, tradičních českých a moravských vysokých škol.
Pochybné, kapitalismem adaptované socialistické myšlení, že co je ze Západu,
je lepší! Je to jako s druhořadým zbožím a potravinami, které k nám z ostatních
částí bývalé kapitalistické Evropy a z USA přivážejí a které nalezneme na
regálech super- a hypermarketů obchodních řetězců a jiných prodejců a které si
někteří i kupujeme. Jsou totiž často levnější než naše kvalitní zboží a potraviny.
Jsme druhořadou zemí EU, pro kterou je dobré druhořadé zboží a které stačí
druhořadé vysokoškolské vzdělání. Tradiční české a moravské vysoké školy
byly – s výjimkou studia medicíny a práv – poničeny dvoustupňovým
vysokoškolských vzděláváním, oktrojovaným nám EU a jejím tzv. boloňským
systémem. A nic nezlepšila a nezměnila ani Sobotkova stejně jako předchozí
vlády. Holt, je to diktát Bruselu a EU. Podle vzdělávacího eurosystému stačí jen
povrchní znalosti a umět se vyjadřovat velkohubě ke všemu bez elementárních
znalostí podstaty věci. Tak se nejlépe uplatníte v politických, ekonomických,
kulturních eurounijních strukturách a kruzích a v globalizovaném světě. Zase ta
všeničící globalizace,3 jejímž důsledkem je úpadek vzdělanosti národů, úpadek
národní hrdosti, úpadek vlastenectví, patriotismu, atd. A časem třeba i ztráta
území ve prospěch Evropské unie nebo, nedej Bože, ve prospěch nějakého
islámského establishmentu, což bude daň za evropskou integraci, okupaci
Evropy imigranty a globalizaci.
Lázeňská sezóna začala. V českých a moravských lázeňských městech se
světily a otevíraly léčivé minerální prameny a lázně zahajovaly provoz. Na
pražském Výstavišti úspěšně proběhl 23. mezinárodní knižní veletrh a literární
festival Svět knihy s bohatým programem. V 89 letech zemřel R. Moore, jeden
z představitelů agenta 007 Jamese Bonda. Výtvarníkem a recesistou D. Černým
narůžovo natřený tank z pražského Smíchova zaparkoval v centru Brna na
Komenského náměstí. Asi má Brno málo památek na Rudou armádu a pomník
Rudoarmějců od M. Axmana na dnešním Moravském náměstí a památník RA na
Centrálním hřbitově místním radním zřejmě nestačil. Kdo to kdy viděl: růžový
tank! A tak příznivci military vzali věc do svých rukou a přetřeli tank na
původní barvu, nazeleno, jak se na tank sluší a patří.
Na Mistrovství světa v hokeji skončili hokejisté ČR po porážce Ruskem
ve čtvrtfinále a byli šestí. Ruská tenistka M. Šarapovová válí na divokou kartu,
objíždí turnaje a smetává jednu tenistku za druhou k nevoli všech. Plážové
volejbalistky Nitsch Sluková a Hermanová vyhráli v brazilském Riu v
čtyřhvězdičkovém turnaji bronzovou medaili. Pražská fotbalová Slavia získala
3

Globalizace je kapitalistický název, paralela či zástěrka pro socialistický internacionalismus.
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čtvrtý titul v samostatné ligové historii, když porazila brněnské fotbalisty. A
tenistka P. Kvitová, donedávna světová jednička, je hrdinka. Po půlroční
přestávce, kdy ji neznámý pachatel zranil v jejím bytě v Prostějově levou ruku,
znovu nastoupila na tenisové kurty a vyhrála první zápas na French Open 2017
(Roland Garros). Dál už však neprošla. Úspěchy zaznamenala ČR i ve
veslování: O. Synek se stal v Račicích počtvrté mistrem Evropy na skifu, na
dvojskifu vybojovaly zlato L. Antošová a K. Fleissnerová a čtyřka bez
kormidelníka získala bronzovou medaili. A fotbalový brankář P. Čech vyhrál
pojedenácté Zlatý míč.
Dnešní doba je hektická. Koncem května jsme úspěšně přežili dny veder
a bouřek. Prožíváme destabilizaci, neřku-li rozklad, a debilizaci Evropy.
Politika, ta naše i ta světová, je permanentně v krizi, možná už nastal i její
konec. Navoďme a dopřejme si proto trochu defétistického a fatalistického
optimismu slovy spisovatele Jaroslava Haška, která řekl ústy Josefa Švejka: „Ať
bylo jak bylo, ještě nikdy nebylo, aby nějak nebylo.“ A jedno z mouder Marca
Aurelia,4 prověřených tisíciletími: „Je úkolem vesmírné přírody všechno, co tu
jest, přemisťovat, přeměňovat, odtud odstraňovat a jinam přenášet. Všude jsou
změny, ne ovšem takové, že by bylo zapotřebí bát se něčeho nového: vše je
obvyklé, i úděly osudu jsou stejné.“ V porovnání s vesmírem a přírodou je
člověk, ať se snaží sebevíc, nicotný. Všechno už tady jednou bylo.
LCH

4

Marcus Aurelius Antoninus (121–180), římský císař, politik, vojevůdce a filozof, napsal
Hovory k sobě (= Antická knihovna), které z řeckého originálu Ta eis heauton přeložil R Kuthan,
Praha: Svoboda 19752, kniha 8/6, 103.
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